OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2), 17. člena Statuta
Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 102/04), je svet Občine Miren-Kostanjevica na 14. seji dne 02. 09. 2008 sprejel
SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
I.
S tem sklepom se ukinja status javnega dobra pri nepremičnini s parc. št. 1767/2 k.o. Vojščica.
II.
Občinsko upravo se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra in podajo predloga za
izbris zaznambe javnega dobra-javne poti v zemljiški knjigi.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazložitev
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je na 6. seji, dne 11. 07. 2007 sprejel sklep št. 478-010015/2007 o prodaji dela nepremičnine s parc. št. 1767 k.o. Vojščica g. Silvu Kavčiču, Vojščica 50/a,
5296 Kostanjevica na Krasu, in sicer dela, na katerem že stoji njegov funkcionalni objekt.
Po sprejetem sklepu je bila izvedena parcelacija omenjene nepremičnine, Območna geodetska uprava
Nova Gorica pa je dne 17. 04. 2008 izdala odločbo št. 02112-143/2008-4, iz katere izhaja, da sta iz
prej enotne nepremičnine s parc. 1767 k.o. Vojščica, nastali novi nepremičnini s parc. št. 1767/1 in
1767/2 k.o. Vojščica. Del, ki se bo prodal g. Kavčiču ima št. 1767/2.
Omenjeni nepremičnini sta v zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro-javna pot v lasti občine. Ker
nepremičnine s statusom javnega dobra ne morejo biti v pravnem prometu, je v primeru njihove
prodaje potrebno ta status predhodno ukiniti. To omogoča 23. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 102/04), ki določa, da se lahko objektu oz. delu objekta, ki ima status javnega dobra, tak status
odvzame z odločbo pristojnega občinskega organa, ki se izda na podlagi sklepa občinskega sveta. Ko
postane odločba pravnomočna, se odločba pošlje na pristojno sodišče, ki po uradni dolžnosti iz
zemljiške knjige izbriše zaznambo javnega dobra.
Glede na navedeno, je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 14. seji dne 02. 09. 2008 sprejel
sklep kot je naveden v izreku.
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